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Νέο Nissan MICRA : “Επαναστάτης” με αιτία…
Με την εμπορική διάθεση του νέου
μοντέλου να έχει ήδη ξεκινήσει,
υπάρχει μόνο μια λέξη για να
περιγράψει κανείς το νέο Nissan
MICRA : επαναστατικό ! Τώρα, στην
πέμπτη γενιά του, το νέο αυτό
αυτοκίνητο αποτελεί μια τεράστια
εξέλιξη σε σχέση με τον προκάτοχό
του σφραγίζοντας την θρυλική πορεία
του μοντέλου από το 1983, όπου και
ξεκίνησε να διατίθεται στην Ευρώπη.
Το νέο MICRA είναι μεγαλύτερο, φαρδύτερο και χαμηλότερο
από τους προκατόχους του και έχει επανατοποθετηθεί στην
καρδιά της άκρως ανταγωνιστικής κατηγορίας B – hatchback
στην Ευρώπη.

Press2017

Εμπνευσμένο, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των πελατών της κατηγορίας του, η
φιλοδοξία της Nissan για το νέο MICRA είναι σαφής :
θα
πρωταγωνιστήσει
στην
κατηγορία
B
και
συγκρινόμενο με τους βασικούς αντιπάλους του θα
υπερκαλύψει
τις
προσδοκίες
του
υποψήφιου
αγοραστικού κοινού.
Το “κλειδί” της επιτυχίας θα αποτελέσει η σπορτίφ,
εκφραστική εξωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου, η
οποία τοποθετεί το MICRA σε μια τολμηρή νέα κατεύθυνση.
Η σύγχρονη εμφάνιση και η premium αίσθηση συνεχίζεται

και στο εσωτερικό, με μια υψηλής ποιότητας καμπίνα όπου η
Nissan μπορεί να υπερηφανεύεται για τα μαλακά ποιοτικά
υλικά που είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου.
Χάρη στην εξαιρετική συναρμογή, το πεντάθυρο αμάξωμα
του νέου MICRA προσφέρει κορυφαία εργονομία στην
κατηγορία του για τους εμπρός επιβάτες, χωρίς κανένα
συμβιβασμό στους πίσω αντίστοιχους. Συν τοις άλλοις, ο
χώρος αποσκευών είναι αρκετά μεγάλος, προκειμένου να
καλύψει εύκολα τις ανάγκες των επιβαινόντων.
Το νέο Nissan MICRA είναι
επίσης
ηγέτης
και
στον
τομέα της τεχνολογίας, με μια
σειρά
από
χαρακτηριστικά
χειρισμού και λειτουργιών, που
συνήθως συναντώνται σε πιο
ακριβά μοντέλα και τα οποία δεν
είναι μόνο νέα για το MICRA
αλλά νέα και για ολόκληρη την
κατηγορία. Αυτά μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν και το Intelligent Lane Intervention
(Έξυπνη Παρέμβαση Εσφαλμένης Αλλαγής Λωρίδας), ένα
σύστημα ασφαλείας που διορθώνει ομαλά την πορεία του
MICRA, εφόσον κριθεί απαραίτητο, στη σωστή λωρίδα
κυκλοφορίας.
Επιπλέον, το πρωτοποριακό σύστημα Intelligent Around
View Monitor (Έξυπνης Πανοραμικής Θέασης) που έγινε
πασίγνωστο από τα crossovers της Nissan, τώρα είναι
διαθέσιμο για πρώτη φορά και στο νέο MICRA. Οι
προαναφερόμενες τεχνολογίες, όπως και πολλές άλλες,
αποτελούν σαφή απόδειξη του Nissan Intelligent Mobility,
του οράματος της μάρκας για μηδενικές εκπομπές και
μηδενισμό των θανατηφόρων ατυχημάτων στους δρόμους.
Για τους λάτρεις της μουσικής, το ηχοσύστημα BOSE
Personal θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στο νέο MICRA.

Μοναδικό στην κατηγορία Β-hatchback, το εν λόγω
ηχοσύστημα διαθέτει προηγμένα ηχεία ενσωματωμένα στο
προσκέφαλο του οδηγού, θέτοντας τον ίδιο στο επίκεντρο
μια μοναδικής ακουστικής εμπειρίας.
Το νέο Nissan MICRA είναι εξίσου φανταστικό στην
οδήγηση, με δυναμικές επιδόσεις που του προσδίδουν μια
τέλεια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας, ενθουσιασμού και
ασφάλειας, με προβλέψιμη συμπεριφορά που αποπνέει
αυτοπεποίθηση στον οδηγό του.
Το αυτοκίνητο είναι διαθέσιμο με
τρεις κινητήρες μικρού κυβισμού,
δύο βενζίνης και έναν diesel,
όπου όλοι συνδυάζονται με ένα
πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Το
νέο
MICRA
πλαισιώνουν
οι
εκδόσεις Energy, Αcenta, ΝConnecta και Techna, όπου όλες
διαθέτουν υψηλό επίπεδο στάνταρ
προδιαγραφών.
Εκτός των παραπάνω εκδόσεων, η
Nissan κάνει ακόμα πιο ελκυστικό το νέο MICRA σύμφωνα
με τις επιθυμίες των υποψήφιων αγοραστών που θέλουν να
εκφράσουν τη δική τους προσωπικότητα αλλά και τις
σχεδιαστικές τους προτιμήσεις. Για αυτό τον λόγο, το νέο
MICRA θα είναι διαθέσιμο με μια ευρεία γκάμα
επιλογών εξατομίκευσης, όπου ο ιδιοκτήτης του θα
μπορεί να τροποποιεί το εξωτερικό και το εσωτερικό του
αυτοκινήτου με premium στοιχεία που έρχονται σε μια
ποικιλία από καλαίσθητα και μοντέρνα χρώματα.
Η υπόσχεση της Nissan για Καινοτομία που Ενθουσιάζει
(Innovation that Excites) είναι εμφανής σε κάθε σημείο του
νέου MICRA και πολύ περισσότερο με το σύστημα Nissan
Intelligent Get&Go. Το συγκεκριμένο σύστημα μίσθωσης
αυτοκινήτων με κοινή χρήση, που θα λειτουργήσει το 2017

πιλοτικά στο Παρίσι, θα επεκταθεί
επιτυχημένο) και σε άλλες χώρες.

(εφόσον

κριθεί

Το νέο MICRA κατασκευάζεται στην Γαλλία και είναι ήδη
εμπορικά διαθέσιμο και στην Ελλάδα.
Το νέο Nissan MICRA αναλυτικά

Το Nissan MICRA έχει 34 χρόνια επιτυχούς ιστορίας στην
Ευρώπη. Ξεκινώντας την εμπορική του πορεία για πρώτη
φορά το 1983, το όνομα MICRA είναι ένα από τα πιο
αναγνωρίσιμα ονόματα μοντέλου αυτοκινήτου της Ευρώπης.
Ακόμη, αποτελεί ένα πολυαγαπημένο μοντέλο για το
αγοραστικό κοινό, γεγονός που αποδεικνύεται από το
εξαιρετικό επίπεδο της εμπιστοσύνης των ιδιοκτητών του,
κατά τη διάρκεια της ζωής του. Περισσότερα από επτά
εκατομμύρια μονάδες έχουν πουληθεί σε όλο τον κόσμο από
τότε που λανσαρίστηκε, με περισσότερα από 3,5
εκατομμύρια να έχουν διατεθεί στην Ευρώπη.
Το νέο MICRA στην πέμπτη του γενιά, έχει ως αρχική
προτεραιότητα να βάλει τον πελάτη στο επίκεντρο.
Εστιάζοντας στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, η
Nissan
σχεδίασε
το
συγκεκριμένο
μοντέλο
χωρίς

συμβιβασμούς, και με σαφή πρόθεση να καλύψει τις
απαιτήσεις των ευρωπαίων αγοραστών μικρών αυτοκινήτων.
Εκφραστική Σχεδίαση
Το νέο Nissan MICRA διαθέτει δυναμικές αναλογίες, και με
συνολικό μήκος 3.999 mm, έχει τοποθετηθεί στον πυρήνα
της κατηγορίας Β-hatchback. Με ένα γλυπτό αμάξωμα με
ισχυρές και έντονες γραμμές που κάνουν ορατό τον
χαρακτήρα του από κάθε οπτική γωνία, το νέο MICRA
διαθέτει μια αθλητική και ισορροπημένη στάση που είναι
δύσκολο να αγνοηθεί.
Εκτός όμως από την εκπληκτική
εμφάνιση, το νέο MICRA διαθέτει
και τον καλύτερο συντελεστή
οπισθέλκουσας στην κατηγορία
με δείκτη
0,29, γεγονός που
μεταφράζεται σε μεγιστοποίηση
της εξοικονόμησης καυσίμου.

Διαθέσιμο αποκλειστικά ως πεντάθυρο μοντέλο, το
αυτοκίνητο είναι μακρύτερο, χαμηλότερο και πλατύτερο από
ποτέ. Το μεταξόνιο είναι επίσης μεγαλύτερο. Στην
πραγματικότητα, το νέο MICRA είναι το φαρδύτερο
μοντέλο στην κατηγορία Β-hatchback και μεταξύ των
χαμηλότερων αυτής.

MICRA Gen5

vs.
Gen4

Συνολικό μήκος

3999

+174

Συνολικό Πλάτος

1743

+78

Συνολικό ύψος

1455

-55

Διαστάσεις (mm)

MICRA

Κοιτώντας το από μπροστά, το κοντύτερο σχεδιαστικά καπό
και η μειωμένη γωνία της κολόνας Α, έχει ως αποτέλεσμα
την αποτύπωση μιας αθλητικής σιλουέτας. Οι στενοί
προβολείς εκτείνονται στα εμπρός φτερά και περιλαμβάνουν
την χαρακτηριστική LED υπογραφή με τα φώτα ημέρας που
είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Προβολείς αλογόνου
είναι εξίσου στάνταρ σε όλες τις βαθμίδες εξοπλισμού, με
τον πλήρη φωτισμό LED να διατίθεται προαιρετικά. Τα
τελευταία, εκτός του ότι
προσθέτουν μια εκφραστική
εμφάνιση στο αυτοκίνητο, είναι πιο αποδοτικά από
ενεργειακής άποψης, ενώ προσφέρουν και βελτιωμένη

ορατότητα. Τα φώτα πλαισιώνει η γνωστή “V-motion" μάσκα
της Nissan, που έρχεται να ολοκληρώσει τον τολμηρό
έμπροσθεν
σχεδιασμό
του
νέου
MICRA
και
που
χαρακτηρίζεται από το σήμα της Nissan με ένα νέο “επίπεδο
φινίρισμα”.
Στο προφίλ, αρχικά γίνεται αμέσως ορατή η κεκλιμένη
γραμμή της οροφής του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια το
βλέμμα πέφτει στην εκφραστική χαρακτηριστική γραμμή
που διατρέχει όλο το μήκος του αμαξώματος του νέου
MICRA, που εμβαθύνει σημαντικά καθώς περνά πάνω από
την μπροστινή πόρτα και καταλήγει πίσω. Οι μαύρου
χρώματος B και C κολώνες δημιουργούν την αίσθηση μιας
αιωρούμενης οροφής, όπου η C κολώνα είναι ενιαία με τις
διακριτικές λαβές των θυρών που παρέχουν πρόσβαση
στους πίσω επιβάτες.
Στο πίσω μέρος, τα εντυπωσιακά νέα
φωτιστικά σώματα σχήματος μπούμερανγκ
αποτελούν σήμα κατατεθέν για το νέο
μοντέλο. Κάτω από αυτά συναντάται ο
γλυπτός προφυλακτήρας που διαθέτει
στάνταρ φινίρισμα με ανθρακονημάτινη
εμφάνιση και φιλοξενεί επιμελώς την
εξάτμιση του αυτοκινήτου. Στο πάνω μέρος
βρίσκεται η στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις
σπορ πίσω αεροτομή, που ενισχύει την
αεροδυναμική απόδοση του μοντέλου. Ο συνδυασμός των
παραπάνω
χαρακτηριστικών,
δημιουργούν
ένα
αναγνωρίσιμο μοτίβο για το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.
Το νέο MICRA είναι διαθέσιμο σε 10 χρώματα αμαξώματος.
Τα μη μεταλλικά είναι τα Ivory και White, ενώ σε μεταλλικά
χρώματα υπάρχουν τα Platinum Silver, Gunmetal Grey και
Enigma Black. Επιπλέον, μοναδικού “χαρακτήρα” μεταλλικά
χρώματα είναι τα Energy Orange, Passion Red, Pulse Green
και Power Blue, που αναμένεται να αποτελέσουν και τις πιο

δημοφιλείς επιλογές των υποψήφιων αγοραστών. Τέλος το
Glaze White αποτελεί την μόνη επιλογή σε χρώμα πέρλας.
Τρία από τα παραπάνω χρώματα και συγκεκριμένα τα
Energy Orange, Pulse Green και Passion Red, είναι
μοναδικά για το MICRA. Μάλιστα στο τελευταίο (Passion
Red) χρησιμοποιείται η καινοτόμος τεχνολογία “tinted clear
coat» που δίνει ένα πραγματικά εντυπωσιακό φινίρισμα και
αποτελεί άλλη μια πρωτιά για τη Nissan.

Κορυφαίο εσωτερικό
Το εσωτερικό του νέου MICRA έχει
δημιουργηθεί
προσεκτικά
με
γνώμονα να τοποθετήσει τον
υποψήφιο πελάτη στο επίκεντρο
μιας
μοναδικής
εμπειρίας.
Η
αρχιτεκτονική της καμπίνας είναι
βασισμένη γύρω από ένα ταμπλό
σε σχήμα Τ,
με απλές και
αρμονικές δομές που προσφέρουν
εξαιρετικό χώρο για τον οδηγό και το συνοδηγό. Τα όργανα
και οι έλεγχοι έχουν ομαδοποιηθεί με σκοπό την άνεση, την
ευκολία και την ασφάλεια.
Σε σύγκριση με τον
ανταγωνισμό, η Nissan θεωρεί ότι το νέο MICRA
προσφέρει την καλύτερη ορατότητα στον δρόμο για
την κατηγορία.

Στις κορυφαίες προτεραιότητες για την ομάδα ανάπτυξης
του νέου MICRA, συγκαταλέγεται και τα υψηλό επίπεδο
φινιρίσματος και ποιότητας, που εκφράζεται με τη χρήση
υλικών δύο χρωματικών τόνων αλλά και με μαλακής υφής
υλικά που είναι στάνταρ σε κάθε έκδοση του μοντέλου. Την
εικόνα
του
εσωτερικού
συμπληρώνουν
premium
λεπτομέρειες, όπως το πολλαπλών λειτουργιών τιμόνι σε

σχήμα D, που είναι επίσης στάνταρ στον εξοπλισμό του
αυτοκινήτου, καθώς και το φινίρισμα χρωμίου στις λαβές
των θυρών και στους αεραγωγούς.
Μια ακόμη πρόκληση που επετεύχθη ήταν και η εξαιρετική
εργονομία για το νέο MICRA. Το αυτοκίνητο θέτει νέα
πρότυπα στην κατηγορία Β-hatchback, χάρη στην έξυπνη
δομή του. Το πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι είναι στάνταρ,
ενώ η χαμηλωμένη θέση των καθισμάτων για τον οδηγό και
το συνοδηγό, “μεταφράζεται” σε μεγάλα περιθώρια
χώρου για τους ψηλότερους επιβάτες.
Είναι
χαρακτηριστικό
πως
σε
συνδυασμό με τη κορυφαία στην
κατηγορία ρύθμιση του καθίσματος του
οδηγού, ένας οδηγός ο οποίος έχει
ύψος 2,03 μέτρα μπορεί να καθίσει
άνετα πίσω από το τιμόνι ! Τα ειδικά
σχεδιασμένα
μπροστινά
καθίσματα
παρέχουν συνεχή υποστήριξη στην
πλάτη, συντελώντας στην άνεση του
οδηγού ακόμα και σε μεγάλα ταξίδια.
Ακόμα, το αυξημένο πλάτος του αυτοκινήτου σε σχέση με
το προηγούμενο μοντέλο, μεταφράζεται σε αυξημένο χώρο
για τους αγκώνες των πίσω επιβατών, οι οποίοι
επωφελούνται επίσης από τον καλύτερο στην κατηγορία,
ωφέλιμο χώρο για τους ώμους και τα γόνατά τους.
Με 300 λίτρα (VDA) χωρητικότητας στον χώρο αποσκευών,
το νέο MICRA καθίσταται άκρως ανταγωνιστικό και σε αυτό
το κομμάτι. Όταν δε αναδιπλωθούν τα διαιρούμενα πίσω
καθίσματα (διάταξης 60:40), τότε ο χώρος αυτός φτάνει τα
1.004 λίτρα !
Οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης είναι εμφανείς στην καμπίνα
του νέου MICRA, με την θέση τους, την χωρητικότητα τους
και τον σχεδιασμό τους, να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή
άνεση για τους επιβαίνοντες. Τα μεγαλύτερου μεγέθους

αντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν στην κεντρική
κονσόλα, μπροστά από τον επιλογέα ταχυτήτων. Το νέο
MICRA διαθέτει επίπεδη
θέση αποθήκευσης για ένα
τηλέφωνο, καθώς και ατμοσφαιρικό φωτισμό, όπως USB και
12V πρίζες.
Το ειδικά διαμορφωμένο ντουλαπάκι 10 λίτρων, μπορεί να
φιλοξενήσει μια φιάλη νερού ή αναψυκτικού δύο λίτρων,
ενώ φιάλες του 1,5 λίτρου θα βρουν την ιδανική θέση στις
ειδικές θήκες των εμπρόσθιων θυρών. Επιπλέον, υπάρχουν
δύο ποτηροθήκες ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα, καθώς
και μια ακόμα για τους πίσω επιβάτες. Το air-condition είναι
στάνταρ
από την βασική έκδοση, ενώ ο αυτόματος
κλιματισμός είναι διαθέσιμος στις πλουσιότερες εκδόσεις.
Διαισθητικές τεχνολογίες
BOSE Personal premium audio system
Το νέο Nissan MICRA είναι εξοπλισμένο με
ένα ευρύ φάσμα διαισθητικών τεχνολογιών
που έχουν σχεδιαστεί για να προσδώσουν
ακόμα περισσότερη άνεση, ευκολία αλλά και
ασφάλεια
στους
επιβαίνοντες
του
αυτοκινήτου. Πολλές από αυτές είναι
στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, ενώ άλλες
είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένες εκδόσεις
ή ως επιλογή.
Μοναδικό στην κατηγορία B-hatchback είναι το
ηχοσύστημα BOSE Personal premium audio, το οποίο
προσφέρει μια προσωποποιημένη ακουστική εμπειρία
360˚, χάρη σε δύο ηχεία που βρίσκονται στο
προσκέφαλο του καθίσματος του οδηγού.
Το ηχοσύστημα BOSE Personal διαθέτει μόλις έξι
ηχεία, αλλά χάρη στην συνεργασία των μηχανικών της
BOSE και
της Nissan, το αποτέλεσμα είναι
εκπληκτικό!

Το σύστημα είναι μοναδικό στο MICRA και έχει ρυθμιστεί
ειδικά για να αποδώσει τον καλύτερο δυνατό ήχο μέσα στην
καμπίνα. Χρησιμοποιεί έναν ισχυρό και ελαφρύ ψηφιακό
ενισχυτή κρυμμένο κάτω από το κάθισμα του οδηγού,
δημιουργώντας μια μεγάλη και συναρπαστική ακουστική
εμπειρία, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ηχείο μπάσου. Το
ηχοσύστημα BOSE Premium είναι στάνταρ στην έκδοση
Techna και ως προαιρετική επιλογή στις εκδόσεις Αcenta
και Ν-Connecta.

NissanConnect

Το
NissanConnect,
αποτελεί
ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας, τοποθετημένο ψηλά στο κέντρο
του ταμπλό, με το οποίο οι ιδιοκτήτες του
νέου MICRA μπορούν να χειριστούν πολλές
από τις νέες λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά
του μοντέλου. Το σύστημα αυτό είναι στάνταρ
στις εκδόσεις Techna και Ν-Connecta, και ως
προαιρετική επιλογή στην έκδοση Acenta.
To NissanConnect διαθέτει μια έγχρωμη οθόνη πολλαπλής
αφής 7 ιντσών έγχρωμη, DAB ψηφιακό ραδιόφωνο,
δορυφορική πλοήγηση και πλήθος εφαρμογών σε στυλ
smartphone.

Στην λειτουργία του ηχοσυστήματος, η έγχρωμη
οθόνη πολλαπλής αφής 7 ιντσών συνοδεύεται με
στάνταρ την εφαρμογή Apple CarPlay. Όταν ένα iPhone
της Apple συνδέεται με το σύστημα μέσω ενός καλωδίου,
προσφέρει στους χρήστες Siri τη δυνατότητα φωνητικού
ελέγχου, πλοήγηση με τους χάρτες της Apple, καθώς και

πρόσβαση σε μουσική, τηλεφωνικές υπηρεσίες και άλλες
εφαρμογές, όπως audiobooks και Spotify.
Την μονάδα ήχου συμπληρώνει
η
προηγμένη
λειτουργία
υποστήριξης του οδηγού, που
βρίσκεται
στην
μέση
του
κεντρικού
πίνακα
οργάνων.
Τοποθετημένη με τρόπο για να
μην αποσπά την προσοχή του
οδηγού από τον δρόμο, η
υψηλής
ευκρίνειας
έγχρωμη
οθόνη TFT πέντε ιντσών, είναι
βασισμένη στην τεχνολογία που ανέπτυξε η Nissan για τα
Qashqai και X-Trail
παρέχοντας στον οδηγό βασικές
πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο και το ταξίδι, με την
χρήση ειδικά διαμορφωμένων πλήκτρων στο τιμόνι.
Ολοκληρωμένη σειρά τεχνολογιών ασφαλείας
Το νέο MICRA διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα
τεχνολογιών ασφαλείας που έχει προσφερθεί ποτέ σε ένα
μικρό αυτοκίνητο της Nissan. Σε αυτές περιλαμβάνονται :
- Intelligent Lane Intervention. Πρόκειται για ένα
σύστημα προειδοποίησης και πρόληψης απόκλισης από τη
λωρίδα κυκλοφορίας και είναι το πρώτο που ενσωματώνεται
σε
μοντέλο
της
Nissan
στην
Ευρώπη.
Εφόσον
ενεργοποιηθεί, το τιμόνι δονείται ελαφρά και τα φρένα του
αυτοκινήτου εφαρμόζονται με τρόπο που “καθοδηγούν” το
αυτοκίνητο πίσω στην λωρίδα του.
- Intelligent Emergency Braking. Με το σύστημα αυτό,
που περιλαμβάνει και την τεχνολογία αναγνώρισης πεζών,
αποφεύγονται οι επιπτώσεις (ή μειώνεται η σοβαρότητα
τους) από ένα ατύχημα. Μάλιστα το σύστημα αναγνώρισης
των πεζών, εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε Nissan της
κατηγορίας B-hatchback στην Ευρώπη.

- Traffic Sign Recognition. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία
οι οδηγοί γνωρίζουν πάντα το όριο ταχύτητας του δρόμου.
Η ανάγνωση των σχετικών πινακίδων προσφέρεται με
σχετική ένδειξη στην κεντρική οθόνη.
- High Beam Assist. Όταν ενεργοποιηθεί, οι προβολείς
αλλάζουν αυτόματα από δέσμης διασταυρώσεως στη μεγάλη
σκάλα, για να βελτιώσουν τις συνθήκες ορατότητας και
οδικής ασφάλειας.
- Intelligent Around View Monitor. Το γνωστό σύστημα
πανοραμικής θέασης 360˚της Nissan, διευκολύνει τον
οδηγό
στους ελιγμούς παρκαρίσματος και περιλαμβάνει
ανίχνευση κινούμενων αντικειμένων (Moving Object
Detection) για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Blind Spot Warning. Το σύστημα αυτό διαθέτει
αισθητήρες
ραντάρ
εγκατεστημένους
στον
πίσω
προφυλακτήρα, που όταν ενεργοποιηθούν προειδοποιούν
τον οδηγό, οπτικά και ηχητικά, για την ύπαρξη άλλων
οχημάτων σε παρακείμενες λωρίδες. Με τον τρόπο αυτό,
μειώνεται ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης, όταν το αυτοκίνητο
εξέρχεται (ακούσια ή εκούσια) από την λωρίδα κυκλοφορίας
του.
Κάθε
νέο
MICRA
εφοδιάζεται
με
έξι
αερόσακους στο βασικό του εξοπλισμό, καθώς
και με ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος ζώνες
ασφαλείας εμπρός και πίσω, όπως και με
σχετική προειδοποίηση για την εφαρμογή
τους. Επιπλέον, παιδικά καθίσματα ISOFIX
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο νέο MICRA,
συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του
συνοδηγού. Στα ηλεκτρονικά συστήματα
ασφαλείας περιλαμβάνονται το
Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα
Ευστάθειας (Electronic Stability Program), το Σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος των Τροχών (Anti-Lock Brakes), καθώς
και το Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης στην Ανηφόρα (Hill

Start Assist). Πέραν των παραπάνω, το νέο MICRA διαθέτει
περιοριστή ταχύτητας, αυτόματο αισθητήρα προβολέων,
αυτόματα φώτα κινδύνου και ένα σύστημα παρακολούθησης
της πίεσης των ελαστικών.
Το νέο MICRA είναι διαθέσιμο και με το πακέτο ασφάλειας
Safety+, το οποίο είναι standard στην έκδοση Techna και
προαιρετικό σε άλλες εκδόσεις. Το συγκεκριμένο πακέτο
περιλαμβάνει την Έξυπνη Αποφυγή Εσφαλμένης
Αλλαγής Λωρίδας (Intelligent Lane Intervention), το
Έξυπνο Σύστημα Πέδησης (Intelligent Emergency
Braking)
με
Αναγνώριση
Πεζών,
το
Σύστημα
Αναγνώρισης
Οδικών
Σημάτων
(Traffic
Sign
Recognition), καθώς και το Σύστημα Υποβοήθησης
Μεγάλης Σκάλας Φώτων (High Beam Assist).
Οι τεχνολογίες ασφαλείας στο νέο MICRA, αποτελούν απτή
απόδειξη της συνεχούς δέσμευσης της μάρκας στο Nissan
Intelligent Mobility, το όραμά της για ένα μέλλον με
μηδενικές εκπομπές ρύπων και εξάλειψης των θανατηφόρων
ατυχημάτων. Στον πυρήνα του είναι έξυπνες λύσεις που
φέρνουν την υπόσχεση της μάρκας για Καινοτομία Που
Ενθουσιάζει (Innovation That Excites), προσφέροντας μια
πιο σίγουρη, πιο συνδεδεμένη και πιο συναρπαστική
συνεργασία μεταξύ του οδηγού και του αυτοκινήτου.
Οδήγηση με αυτοπεποίθηση

Είτε
πρόκειται
για
ευέλικτη
οδήγηση σε αστικό περιβάλλον ή σε
ανοικτό δρόμο, το νέο Nissan
MICRA
είναι
ένα
εξαιρετικό
αυτοκίνητο. Σχεδιασμένο ειδικά για
τους Ευρωπαϊκούς δρόμους, το νέο
MICRA είναι ένα ευέλικτο και
συναρπαστικό
αυτοκίνητο
που

αποπνέει
αίσθημα ασφάλειας, χάρη στην άνετη και
προβλέψιμη οδηγική συμπεριφορά του. Το νέο MICRA είναι
ο τέλειος συνδυασμός για τον νέο ιδιοκτήτη ενός
αυτοκινήτου της κατηγορίας B-hatchback.
Το νέο MICRA έχει χτιστεί στην
υφιστάμενη V-πλατφόρμα της Nissan, με
σημαντικές ωστόσο βελτιώσεις που του
έχουν προσδώσει νέα επίπεδα απόδοσης.
Για παράδειγμα, το νέο MICRA προσφέρει
εξαιρετική σταθερότητα και μειωμένες
κλίσεις στις στροφές, χάρη στην υψηλή
ακαμψία του αμαξώματος και την
προηγμένη ανάρτηση. Επιπλέον, η χαμηλή θέση οδήγησης,
αποτέλεσμα της εξαιρετικής εργονομίας του εσωτερικού,
μειώνει το κέντρο βάρους, ενισχύοντας περαιτέρω την
ασφαλή αίσθηση οδήγησης. Παράλληλα, το άμεσης
απόκρισης, ακριβές ηλεκτρικό τιμόνι, παρέχει υψηλό βαθμό
ικανότητας ελιγμών.
Στις εξαιρετικές δυναμικές επιδόσεις του νέου MICRA,
συμβάλλουν
και
δύο
προηγμένες
τεχνολογίες.
Συγκεκριμένα:
- Intelligent Ride Control. Αυτή η τεχνολογία αναβαθμίζει
την συμπεριφορά του νέου MICRA, εκμεταλλευόμενη την
χρήση του κινητήρα και των φρένων, μετριάζοντας τις
αναπηδήσεις του εμπρός / πίσω άξονα, όταν το αυτοκίνητο
διαπερνά ψηλότερες επιφάνειας στον δρόμο, όπως είναι τα
σαμαράκια. Η ομαλή κύλιση υποστηρίζεται άριστα και από τα
αμορτισέρ, τα οποία αμβλύνουν τις ανωμαλίες του
οδοστρώματος.
- Intelligent Trace Control. Όταν το νέο MICRA μπαίνει
στις στροφές, το συγκεκριμένο σύστημα ενεργοποιείται
αυτόματα και εφόσον απαιτηθεί, προσαρμόζει τα φρένα και
την ταχύτητα στους τροχούς, προκειμένου να “κρατήσει” το
αμάξωμα στην βέλτιστη γραμμή.

Το νέο MICRA διαθέτει μια εξαιρετικά ήσυχη καμπίνα,
προσφέροντας μια άνετη και ξεκούραστη εμπειρία
οδήγησης. Διαθέτοντας τεχνολογία απομόνωσης του
θορύβου, το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερο αισθητό κατά τη
διάρκεια της οδήγησης σε υψηλές ταχύτητες, όπως σε έναν
αυτοκινητόδρομο. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον
οδηγό να ακούσει την απόκριση του κινητήρα, αποκλείοντας
όμως άλλους θορύβους, όπως για παράδειγμα αυτούς που
προκαλούνται από την κύλιση των ελαστικών στο δρόμο.

Νέα γκάμα κινητήρων χαμηλού κυβισμού και υψηλής
απόδοσης
Το νέο MICRA είναι διαθέσιμο με τρεις άκρως αποδοτικούς
και οικονομικούς κινητήρες, οι δύο εκ των οποίων είναι
βενζίνης και ο ένας πετρελαίου. Κάθε ένας από αυτούς τους
κινητήρες έχει σχεδιαστεί και συντονιστεί για να ταιριάζει
απόλυτα με το χαρακτήρα του αυτοκινήτου, παρέχοντας το
καλύτερο δυνατό μίγμα επιδόσεων και οικονομίας καυσίμων.
Οι
συγκεκριμένοι,
χαμηλού
κυβισμού
κινητήρες,
επωφελούνται από προηγμένες τεχνολογίες εξοικονόμησης
καυσίμου, όπως χαρακτηριστικά το Idle Stop & Start (ISS),
μειώνοντας σημαντικά το κόστος χρήσης του οχήματος. Δύο
από τους τρεις κινητήρες για το νέο MICRA διαθέτουν το
σύστημα ISS, το οποίο μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
όταν το όχημα είναι σταματημένο. Όλοι οι κινητήρες του
νέου MICRA συνδυάζονται με ένα πεντατάχυτο μηχανικό
κιβώτιο.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά
των κινητήρων του νέου MICRA :

Κινητήρας

Κύλινδροι

Ισχύς
PS
(kw)

Ροπή Κιβώτιο
(Nm) ταχυτήτων

CO2 g/km
(Κατανάλωση l/100km)
15/16 ιντσών 17ιντσών
τροχοί
τροχοί
ISS
άνευ
ISS
άνευ
ISS
ISS

0.9 λίτρων 3
turbo
βενζίνης
1.0 λίτρων 3
ατμ.
βενζίνης

90
(66)

140

MT5

99
(4.4)

107
(4.8)

104
(4.6)

115
(5.1)

73
(54)

95

MT5

--

Μη
διαθέσιμο

--

Μη
διαθέσιμο

1.5 λίτρων 4
turbo
diesel

90
(66)

220

MT5

85
(3.2)

97
(3.7)

92
(3.5)

101
(3.8)

Πέντε εκδόσεις
προσδοκία!

εξοπλισμού

που

καλύπτουν

κάθε

Το νέο MICRA είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις
εξοπλισμού, τις Energy, Acenta, Ν-Connecta και Techna (η
διαθεσιμότητα ποικίλει ανάλογα με τον κινητήρα). Κάθε νέο
MICRA έρχεται με ένα δίχρωμο εσωτερικό που είναι
διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις – μία για την
Energy, μια δεύτερη για τις Acenta και Ν-Connecta, και μια
τρίτη για την Techna. H επιλογή του δερμάτινου σαλονιού
είναι προαιρετική και διατίθεται στην έκδοση Techna.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στις
προαναφερόμενες εκδόσεις έχουν ως ακολούθως :
- Energy
ηλεκτρικοί
παράθυρα
Intelligent

: Ατσάλινες ζάντες 15", φώτα ημέρας LED,
καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας, ηλεκτρικά
εμπρός, πίσω αεροτομή, Hill Start Assist,
Emergency Braking, υπολογιστής ταξιδιού με

ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων και εξωτερικής θερμοκρασίας,
κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, τιμόνι με ρύθμιση
ύψους / βάθους (τηλεσκοπικό), air condition, ράδιο CD με
MP3, θύρα USB, Bluetooth και 2 ηχεία.
- Acenta : Ζάντες αλουμινίου 16΄΄, εξωτερικοί καθρέπτες
στο χρώμα του αμαξώματος, λαβές θυρών στο χρώμα του
αμαξώματος, ηχοσύστημα με οθόνη αφής 7¨ και τέσσερα
ηχεία, cruise control, δίχρωμη ταπετσαρία.
- Ν-Connecta :
προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά
αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
φιμέ κρύσταλλα πίσω θυρών , δερμάτινο τιμόνι, αυτόματος
κλιματισμός, NissanConnect σύστημα ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας με οθόνη αφής επτά ιντσών.
- Techna : ζάντες αλουμινίου 17΄΄, Nissan Intelligent Key
με μπουτόν εκκίνησης του κινητήρα, κάμερα οπισθοπορίας
με πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ηχοσύστημα BOSE
Personal audio με έξι ηχεία, Safety Pack.
Εξατομίκευση

Στην εποχή μας, ο υποψήφιος αγοραστής
ενός αυτοκινήτου της κατηγορίας Βhatchback, έχει μια ισχυρή επιθυμία να
εκφράσει την προσωπικότητά του μέσα
από το αυτοκίνητό του. Αυτό η Nissan το
γνωρίζει πολύ καλά, δημιουργώντας ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα εξατομίκευσης για
το νέο MICRA, με χαρακτηριστικά και
χρώματα που έχουν σχεδιαστεί για να
ενισχύσουν το ήδη εκφραστικό εξωτερικό
αλλά και εσωτερικό σχεδιασμό του μοντέλου.

Εξωτερικά Πακέτα Εξατομίκευσης

Τα εξωτερικά πακέτα εξατομίκευσης προσθέτουν επιπλέον
στοιχεία στο νέο MICRA, το καθένα με ένα υψηλής
ποιότητας ανοδιωμένο φινίρισμα. Διατίθενται σε τέσσερα
χρώματα, τα Power Blue, Energy Orange, Enigma Black και
Variant Chrome. Τα συγκεκριμένα πακέτα είναι διαθέσιμα
από την έκδοση Acenta και πάνω και οι επιλογές των
χρωμάτων μπορούν να εκφραστούν με τους ακόλουθους
τρόπους :
- Exterior Pack :
καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών,
διακοσμητικά εμπρός και πίσω προφυλακτήρων, πλαϊνά
διακοσμητικά.
- Exterior Pack Plus : εξατομικευμένες ζάντες αλουμινίου
εξατομίκευσης 17 ιντσών (επιλογή μέσα από πέντε
διαφορετικά στυλ).
- Exterior Pack Ultimate : το πακέτο αυτό περιλαμβάνει όλα
τα παραπάνω, καθώς και υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά
αυτοκόλλητα στο αμάξωμα (επιλογή μέσα από
επτά
διαφορετικά στυλ). Τα αυτοκόλλητα αυτά μπορούν να
εφαρμοστούν πλευρικά, στο καπό και στην οροφή του νέου
MICRA, και καλύπτονται από την τριετή εγγύηση του
αυτοκινήτου.
Εσωτερικά Πακέτα Εξατομίκευσης
Το Εσωτερικό Πακέτο Εξατομίκευσης
διαθέτει υλικά και χρώματα που μπορούν
να τροποποιήσουν τέσσερα διαφορετικά
σημεία της καμπίνας - τα καθίσματα και
τα προσκέφαλά τους, τα υποβραχιόνια
των θυρών, τα μαξιλάρια γονάτων και το
ταμπλό. Το συγκεκριμένο πακέτο είναι
διαθέσιμο από τις εκδόσεις Acenta και

πάνω, και είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα, Power Blue,
Energy Orange και Invigorating Red, που έρχονται να
συμπληρώσουν τα εξωτερικά χρώματα του νέου MICRA.
Το εσωτερικό Πακέτο Εξατομίκευσης είναι προαιρετικό
επιπλέον στις εκδόσεις Αcenta, Ν-Connecta και Techna. Οι
επιλογές των χρωμάτων ανά έκδοση είναι οι εξής : Power
Blue και Energy Orange για τις Acenta και N-Connecta, ενώ
για την έκδοση Techna διατίθενται τα Energy Orange και
Invigorating Red. Τα πακέτα εξατομίκευσης του εσωτερικού
δεν είναι διαθέσιμα σε συνδυασμό με τα χρώματα Ivory,
Λευκό, και Pulse Green.
Επιπλέον, μια σειρά από άλλα πακέτα είναι
διαθέσιμα ως επιλογές εργοστασιακής
τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένου του
πακέτου Safety+ (στάνταρ στην έκδοση
Techna). Τα υπόλοιπα πακέτα φέρουν τις
ονομασίες Cold, Style, Comfort και Tech,
και όταν συνδυαστούν δημιουργούν ένα
θεματικό περιεχόμενο που ενισχύει το όλο
αποτέλεσμα.
Εκτός των παραπάνω, ένας μεγάλος αριθμός επιμέρους
στοιχείων εξατομίκευσης είναι διαθέσιμος με παραγγελία,
μέσω
του
επίσημου
δικτύου
πωλήσεων.
Αυτά
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλαϊνά μαρσπιέ, καλύμματα
εξωτερικών καθρεπτών, διακοσμητικά προφυλακτήρα,
διακοσμητικό
χώρου
εισόδου
αποσκευών,
κάλυμμα
κεντρικού εσωτερικού καθρέφτη, κεντρικό υποβραχιόνιο
εμπρός καθισμάτων, ταπέτα καμπίνας και ένα ταπέτο για τον
χώρο των αποσκευών.
Στα επιπλέον αξεσουάρ περιλαμβάνονται η κεραία οροφής
τύπου καρχαρία, φωτιζόμενα μαρσπιέ εισόδου στις πόρτες,
ατμοσφαιρικός
εσωτερικός
φωτισμός,
σπορ
πεντάλ,
λασπωτήρες, κοτσαδόρος και μια σειρά από εξαρτήματα για
εξοπλισμό αναψυχής, όπως ποδήλατα και σκι.

Ο υποψήφιος αγοραστής του νέου MICRA
Η Nissan έχει προσδιορίσει τον εσωτερικό και εξωτερικό
σχεδιασμό του οχήματος ως ένα ισχυρό κριτήριο πωλήσεων
σε όλη την κατηγορία Β, με τους πελάτες της συγκεκριμένης
κατηγορίας να έλκονται από το δυναμικό και αθλητικό στυλ.
Ο σημερινός αγοραστής ενός supermini θέλει να θεωρείται
ως σύγχρονος και καινοτόμος, με τρόπο αντιληπτό στους
γύρω του. Το νέο Nissan MICRA, με την εντυπωσιακή του
εμφάνιση και την ευρεία γκάμα επιλογών εξατομίκευσης που
προσφέρει, είναι σαφές ότι καλύπτει αυτή την ανάγκη.
Με μια τέτοια μεγάλη έμφαση στον σχεδιασμό, αυτό
σημαίνει ότι το νέο MICRA μπορεί να απευθυνθεί εξίσου σε
άνδρες και γυναίκες αγοραστές, με έμφαση στις νεότερες
γενιές και στα ζευγάρια χωρίς παιδιά, ή στα ζευγάρια που τα
παιδιά τους έχουν μεγαλώσει αρκετά και έχουν φύγει πλέον
από το σπίτι.
Ελκυστικό τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες,
το νέο Nissan ΜICRA θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του με
τον
σχεδιασμό υψηλής ποιότητας, το γενναιόδωρο
εσωτερικό χώρο αλλά
και το υψηλό επίπεδο των
προδιαγραφών που το συνοδεύουν. Επιπλέον θα αποτελέσει
και μια πρώτης τάξεως επιλογή για τους αγοραστές που
μετακινούνται από την κατηγορία C στην κατηγορία B.
Το νέο Nissan MICRA θα κατασκευάζεται στην Γαλλία και οι
πωλήσεις του έχουν ήδη ξεκινήσει και στην Ελλάδα.

